
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve: UTE
2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 9 8 0 3 1 2 4 - 2 - 4 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 0 4 4 Budapest(helység)

Megyeri(út, utca) 13(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 3 2 7 Budapest(helység)

Pf.(út, utca) 98(házszám)

3612721272Telefon: 3612721272Fax:

utehoki.huHivatalos honlap: utehoki@utehoki.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Őze István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: klubigazgató

209828096Mobiltelefonszám: ute1885@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Baluka Csabáné dr

209433624Mobiltelefonszám: balukae@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Megyeri Úti Jégcsarnok Nemzeti Sport Központ UTE Prfi Sport Kft 40

Pólus Center Jégpálya IMG Szolgáltató Kft Pólus Fitness SE 3

Károlyi István 12 Évf. Gim. Újpesti Önkormányzat Újpesti Önkormányzat 15

Uszoda XV. ker Önkormányzat XV. ker Önkormányzat 3

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

1989-09-18

1998-09-18

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

64 MFt 103 MFt 102 MFt

21 MFt 1 MFt 1 MFt

103 MFt 85 MFt 95 MFt

0 MFt 491 MFt 800 MFt

103 MFt 144 MFt 160 MFt

291  MFt 824  MFt 1 158  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

79 MFt 143 MFt 290 MFt

24 MFt 28 MFt 32 MFt

25 MFt 22 MFt 25 MFt

124 MFt 177 MFt 180 MFt

33 MFt 30 MFt 35 MFt

285  MFt 400  MFt 562  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

167 MFt 254 MFt 450 MFt

24 MFt 28 MFt 32 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

 

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

2 / 24 2012.08.28. 13:18



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

SPORTSZERVEZET JELENLEGI HELYZETE
Az Újpesti Torna Egylet, amely 2011-ben ünnepelte megalakulásának 126. esztendejét, meghatározó szereplője a magyar sportéletnek. Az egyesület sportolói által
megnyert 43 olimpiai aranyérem, a számtalan Világ és Európa-bajnoki cím, értékes érem nemcsak a múlt részei, de követendő példaként szolgálnak a ma élő és a klubért
tevékenykedő utódok számára is.
E küldetésnek tudatában az UTE valamennyi vezetője és munkatársa elkötelezett az egyesület 16 szakosztályának sikeres működtetése, és az itt sportoló több mint 3000
fiatal egészséges, tisztességes, sportos nevelése iránt. Az Újpetre mindig is jellemző lokálpatriotizmus jegyében ez eddig is meglévő jó kapcsolatok fenntartása és kiemelt
együttműködésre törekszünk a helyi önkormányzattal, valamint az Észak-Pesti térség gazdasági és civil szervezeteivel. A látvány-csapatsportágaink fejlesztési programjait
is ezzel a szemlélettel, az Önkormányzat által e2011-ben elfogadott testnevelési és sportfeladatokról szóló rendelettel , valamint a sportági szakszövetségek fejlesztési
stratégiájával összhangban készítettük el.
Az UTE jégkorong szakosztályának elsődleges célja a jelenleg több mint 210 nálunk sportoló gyermek sportolói karrierjeik egyengetése, számuk növelése egy fenntartható,
hosszútávon sikeres utánpótlás-nevelés érdekében. Ennek érdekében elsődleges feladatunk továbbra is a a létesítményellátottság kiszámítható, megnyugtató rendezése,
sportszakmai háttér színvonalának továbbemelése, valamint a szülői finanszírozás egyoldalúságának további kiváltása.

HELYZETELEMZÉS
Az UTE jégkorong szakosztálya 1930-ban alakult, ám a kezdeti csekély érdeklődés miatt 1945-ben átmenetileg megszűnt, majd 1955-től újjáéledt, és azóta megszakítás
nélkül működik. Ezalatt az időszak alatt az UTE (illetve az Újpesti Dózsa) – egyetlen szezon kivételével – állandó résztvevője volt a magyar bajnokság első osztályának, 13
bajnoki arannyal és 9 kupagyőzelemmel büszkélkedhet, ezzel a második legeredményesebb magyar klubnak számít. Közös újpesti összefogással, a sportolók és a civil
lakosság anyagi tehervállalásával és fizikai munkájával 1963-ban megépült az ország negyedik műjégpályájaként a Megyeri úti jégpálya, ahol az egyesület stabil otthonra
talált. A jégpálya azóta több alkalommal felújításra került, majd 2003 decemberében – ugyancsak at UTE és a helyiek tevékeny részvételével – elkészült az új és jelenleg is
használt 1500 férőhelyes jégcsarnok. 1995 óta az újpesti jégkorong amatőr alapokon működik. Az UTE Profi Sport Kft., mint az első osztályban szereplő felnőtt csapat
működtetésért felelős gazdasági társaság, létrejöttét követően az UTE már csak kizárólagosan utánpótlás neveléssel foglalkozik. Az utánpótlás – nevelés eredményességét
számos korosztályos válogatott játékos igazolja, külön büszkeségünk a jelenleg az UTE felnőtt csapatánál edzősködő, saját nevelésű klasszisunk, a Nemzeti Sport által XX.
század legjobb magyar jégkorongozójának megválasztott Ancsin János.

Egyesületünk színeit a 2011-2012-es szezonban a különböző korosztályokban összesen 229-an képviselték. az alábbi bontásban:

Szupermini: (U 8): 57 fő
Mini: (U 10): 41 fő
Előkészítő (U 12): 42 fő
Kölyök: (U 14): 29 fő
Serdülő: (U 16): 20 fő
Junior: (U 23): 40 fő

Az egyik célunk volt a 2010-2011-es pályázatunkban, az edzői létszámok növelése. A Magyar Jégkorong Szövetség álláspontja szerint a játékos-edző arány normál esetben
10:1-hez. A csapatok augusztostól áprilisig hétköznap egy-egy órás jeges illetve szárazföldi edzést kapnak, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő szakmai háttér, és a
létesítményellátottság. A múlt szezonbeli támogatásnak köszönhetően sikerült kibővítenünk a szakmai stábot. Egyik területe volt ennek a bővítésnek, a szárazon való
felkészülést irányító edzők. Korosztályos lebontásban sikerült olyan embereket szerződtetnünk, akik nagyban elősegítették az idei szezonban a gyerekek atletikus
képességeinek fejlesztését, mely ma már elengedhetetlen a professzionális sportra való felkészülésben. Ehhez hasonlóan a jégen dolgozó szakemberek stábját is
bővítettük. Itt is sikerült egy fehér foltot megtölteni színnel, mivel két kapusedző is csatlakozott klubunkhoz. Ez idáig kapusainkkal edzőink foglalkoztak, akiknek nem ez a
szakterületük, és ösztönszerűen fejlődtek. Most hetente többször foglalkoznak ezek az edzők kapusainkkal.

Sikerült az edzői karunkat tovább bővítenünk egy újabb A- licensszel rendelkező edzővel bővíteni, aki az Ifjúsági Magyar Válogatott mellett is tevékenykedik. Valamint a
klub egy szakmai vezetővel lett gazdagabb, aki jelen pillanatban az UTE-ban az egész szakmai munkát irányítja. A fiatalember Magyarországon a legmagasabb edzői
papírral rendelkezik, melyet Finnországban szerzett meg. Jelenleg ő is tagja a Magyar Junior Válogatottat irányító szakmai stábnak, így az UTE tagjaiból már három
szakember is segíti a különböző korosztályos válogatottak munkáját, melynél többel egyetlen más klub sem képviselteti magát.
A fentiekben leírt sikereink sokban hozzájárultak klubunk fejlődéséhez, így az idén szeretnénk igazolni két külföldi szakembert utánpótlás csapataink mellé, valamint két új
fehér területet szeretnénk betölteni a szakmai stáb fejlesztésében. Az egyik lenne egy fizio-terapeuta, valamint egy felszerelés manager felvétele. A fizio-terapeuta óriási
segítség lenne a gyerekek fizikai regenerációját elősegítő, fejlődésének irányítását vezető, sérülések keletkezésének megakadályozásában való munkában, míg a szerelés
manager elengedhetetlen a szerelések leltározása, kiosztása, karbantartása végett.
Továbbiakban szeretnénk tovább képezni egyik edző kollégánkat egy újonnan felfedezett szakirányba, a videó edzőség irányába, mely ismételten nagy hatással lehet a
gyerekek fejlesztését illetően. Ehhez szükséges eszközöket a tárgyi eszközök beruházás pontban írjuk le.
A kiváló szakmai munka érdekében továbbra is szükségünk van a Megyeri úti jégpálya bérlésének lehetőségére. A tavalyi pályázat értelmében sikerült egy olyan bérleti
szerződést kötni, amely kiszámítható módon biztosítja egyesületünk számára az elegendő jégidőt. Célunk továbbra is a kizárólagos használati jog fenntartása, amely révén
az egyesület – szövetségi programok, valamint önkormányzati sportfeladatok számára fenntartott időkereten túl – szabadon rendelkezik a létesítmény használatáról. Így
elegendő jégidő jut a csapataink felkészülésére, a napi minimum 9 óra, valamint arra, hogy a nem igazolt sportolókkal megszerettessük a sportágat.
Szeretnénk tovább vinni az új korosztályok és gyermekek bevonását elősegítő programunkat. A jégkorongot - hasonlóan sok más sportághoz – csak azok képesek igazán
magas szinten űzni, akik már a korai gyermekkorban elsajátítják az alapokat. Évente több száz gyermek tanul meg korcsolyázni az UTE által, a szuper mini korosztályban.
Közülük kerülnek ki azok, akik tehetségesek és elhivatottak a sportág iránt. Ők a szezon folyamán versenyengedélyt váltanak ki, és igazolt sportolók lesznek. Az idei
szezonban a TAO-s támogatásnak köszönhetően 40 gyermekkel bővült az UTE jégkorong szakosztálya ebben a korosztályban.
Az előző pályázatunkban célkitűzésül vettük, a szülők lehetőség szerinti tehermentesítését. A gyermekek bevonása és megtartása érdekében rendkívül fontosnak tartjuk a
szülők anyagi terheinek csökkentését. Jelen pillanatban sikerült a gyermekek felszerelésének drágább részeit biztosítani, de szeretnénk a fennmaradt szereléseket is
beszerezni, így mindenki számára komplett felszerelést biztosítva. Továbbiakban is szeretnénk a szülők válláról levenni a terhet, a tornák és edzőtáborok finanszírozásával.
Ezzel a szülőknek nem kell választaniuk, hogy a gyermeküket jégkorongozni íratják-e be, vagy keresnek számára egy kevésbé költséges sportot. Ebben az esetben
érvényesülhet az UTE patinás neve – amely az anyagi lehetőség korlátozottsága ellenére ma is sokak számára garancia – és kiváló szakmai háttere.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem tervezünk ingatlan beruházást

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama a 2012/13-as bajnoki évad, 2012. július 1-től 2013. június 31-ig. Tekintettel arra, hogy a támogatás iránti kérelmet csak egy támogatási időszakra
kívánjuk benyújtani, a sportfejlesztési program megegyezik az következő pontba leírtakkal.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Magyarországon különösen az „aranygeneráció” történelmi sikere, azaz az A csoportos világbajnokságon való részvétel óta, minden korábbinál népszerűbbé vált a
jégkorong. Ugyanakkor a legmagasabb szintre eljutó játékosok folyamatos visszavonulását követően a színvonal némiképp csökkent, jelenleg az A csoport és a Divízió 1
közötti határon egyensúlyozik a válogatott, az igazán minőségi utánpótlás pedig hiányzik. Ezen űr betöltésében kiemelt feladata van az olyan nagy múltú utánpótlás-képző
egyesületeknek, mint az Újpesti Torna Egylet.
Minőségi utánpótlás nevelés pedig csak kiszámítható jövőképpel, stabil tömegbázissal és képzett szakemberállománnyal valósítható meg. A fentiekben vázolt programmal
ezeket kívánjuk megteremteni: saját otthont (állandóan működő, nem mások jóindulatától függő létesítményt), széleskörű merítési lehetőséget, minőségi, létszámát és
felkészültségét tekintve is európai szintű szakemberállományt, valamint a gyermekek sportolását finanszírozó szülők számára vállalható költségeket, a többi
sportszervezethez és sportághoz képest reális alternatívát.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Reményeink szerint a program révén továbbra is sikerül a jégkorong felé megnyilvánuló fokozott érdeklődést cselekvő részvétellé alakítani. Tapasztalataink szerint nagyon
sok szülő kacérkodik a gondolattal, hogy gyermekét hokizni írassa be, azonban a többi sportággal szemben megmutatkozó többletkiadások (főleg a szerelés és pálya-bérlet
ára) elriasztják őket. Ha ezeket a költségeket ezután sem kell szinte teljes egészében a szülőkre hárítani, a sportág vonzereje, és megtartó ereje ugrásszerűen növekszik.
A jégkorong sportág – a gyorskorcsolyán kívül – az egyetlen olyan téli sportág, amelyben hazánk képviselői felzárkózhatnak a világ élvonalhoz. Mivel a sportág a
tengerentúlon óriási népszerűségnek örvend, a médiában is komoly értéket képvisel, a benne rejlő reklámlehetőségek felbecsülhetetlenek. A tehetséges sportolók számára
igazi kiugrási lehetőség.
Az újpesti jégkorongsikerek a helyi közösség számára is fontos közösségépítő, önbecsülést erősítő hatással is bírnak. Újpest városa mindig is zászlóshajónak tekintette az
UTE-t. Az utóbbi években egyedül a labdarúgástól remélhetett az újpesti sportszerető közösség , ezért fontos lenne, hogy a labdarúgókhoz fel tudjanak zárkózni a
jégkorongozók is, ezzel egy másik célközösséget is meghódítva.
Egy egyéves sportfejlesztési program természetesen nem alkalmas a fenti távlati hatások elérésére, ugyanakkor az alapok továbberősítéshez, a kiszámítható, biztonságos
építkezés folytatásához elegendő. Ezzel a programmal azt kívánjuk elérni, hogy a szülők bátran az UTE-ra merjék bízni gyermekeik sportos nevelését, joggal bízhassanak
abban, hogy ott jó kezekben vannak, erkölcsös tiszta játékra, egészséges életmódra neveli őket, és a sportág kiváló ismerői gondozzák és fejlesztik a bennük rejlő
tehetségeket. Az első év sikerei után bebizonyosodott, hogy megéri tovább folytatni a megkezdett munkát.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

gazdasági vezető 168 12 600 000 Ft 162 000  Ft 9 144 000  Ft

általános ügyintéző 168 12 300 000 Ft 81 000  Ft 4 572 000  Ft

pénzügyi előadó 168 12 250 000 Ft 67 500  Ft 3 810 000  Ft

504 36 1 150 000  Ft 310 500  Ft 17 526 000  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

8 763 000 Ft 8 763 000 Ft 17 526 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

8 763 000 Ft 8 763 000 Ft 17 526 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Zamboni 552 Típusú Jégfelújító Gép 875 000 Ft

Zamboni 520 Típusú Jégfelújító Gép 875 000 Ft

Grundfos SE1.50.80.40.2.51D Szivattyú 170 000 Ft

Grundfos CDM 150-248/11 A-F-A GQQE B43410/2 P10347 típusú i 700 000 Ft

 VMY 156 MHR típusú gázkompresszor 6 900 000 Ft

Baltimore VXI50-3 típusú  kondenzátor 350 000 Ft

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            
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Grundfos SE1.50.80.40.2.51D Szivattyú 1 350 000 Ft

Videó Kamera 200 000 Ft

Videó Kamera Állvány 40 000 Ft

Lap Top 200 000 Ft

Lap Top 200 000 Ft

Videó Elemző Program 500 000 Ft

Videó Elemző Program 500 000 Ft

Pro Sharp Élező Gép 1 700 000 Ft

14 560 000 Ft

Összegzés:
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Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

4 368 000 Ft 10 192 000 Ft 14 560 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 368 000 Ft 10 192 000 Ft 14 560 000 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

Öltözők felújítása

1044
Budapest
Megyeri út 
13. 763347/ 8 330 000 Ft

Korcsolya Védő Burkolat

1044
Budapest
Megyeri út
13. 763347/ 8 500 000 Ft

16 830 000 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

5 049 000 Ft 11 781 000 Ft 16 830 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 049 000 Ft 11 781 000 Ft 16 830 000 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f.

2013-05-01 2013-06-30 2013-06-30

2013-05-01 2013-06-30 2013-06-30

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

88 0 8

43 0 2

39 0 2

23 0 1

16 0 1

0 0 0

31 0 1

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U10

U12

U14

U16

U18

U20

U23

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

U23 Vitaminok Táplálék Kiegészítők 200 40 000 Ft 8 000 000  Ft

U23 Felszerelések 1 8 340 000 Ft 8 340 000  Ft

U18 Felszerelések 1 4 715 000 Ft 4 715 000  Ft

U16 Felszerelések 1 6 160 000 Ft 6 160 000  Ft

U14 Felszerelések 1 7 195 000 Ft 7 195 000  Ft

U12 Felszerelések 1 6 845 000 Ft 6 845 000  Ft

U10 Felszerelések 1 5 260 000 Ft 5 260 000  Ft

Kötszerek kenőcsök tape-ek 1 1 000 000 Ft 1 000 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 72 9 648 22 680 000  Ft

Pólus Center Jégpálya 10 000 Ft 12 9 108 1 080 000  Ft

Uszoda 3 950 Ft 4 10 40 158 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 40 9 360 12 600 000  Ft

Uszoda 3 950 Ft 4 10 40 158 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 40 9 360 12 600 000  Ft

Uszoda 3 950 Ft 4 10 40 158 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 30 9 270 9 450 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 25 9 225 7 875 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Megyeri Úti Jégcsarnok 35 000 Ft 20 9 180 6 300 000  Ft

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10 000 Ft 10 5 50 500 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

168 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

168 12 120 000 Ft 24 000  Ft 1 728 000  Ft

168 12 443 000 Ft 94 060  Ft 6 444 720  Ft

168 12 243 000 Ft 54 060  Ft 3 564 720  Ft

168 12 443 000 Ft 94 060  Ft 6 444 720  Ft

168 12 543 000 Ft 114 060  Ft 7 884 720  Ft

168 12 350 000 Ft 75 460  Ft 5 105 520  Ft

168 12 293 000 Ft 64 060  Ft 4 284 720  Ft

168 12 553 000 Ft 116 060  Ft 8 028 720  Ft

168 12 343 000 Ft 74 060  Ft 5 004 720  Ft

168 12 243 000 Ft 48 600  Ft 3 499 200  Ft

168 10 750 000 Ft 155 460  Ft 9 054 600  Ft

168 10 750 000 Ft 155 460  Ft 9 054 600  Ft

168 12 265 000 Ft 58 460  Ft 3 881 520  Ft

168 12 193 000 Ft 44 060  Ft 2 844 720  Ft

168 12 193 000 Ft 44 060  Ft 2 844 720  Ft

168 12 175 000 Ft 40 460  Ft 2 585 520  Ft

168 12 175 000 Ft 40 460  Ft 2 585 520  Ft

168 12 200 000 Ft 40 000  Ft 2 880 000  Ft

168 12 200 000 Ft 40 000  Ft 2 880 000  Ft

Évad Sportszakember
beosztása

Képesítés Fogl.
kor.

Adózás
módja

H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

38 515 000  Ft

9 000 000  Ft

15 000 000 Ft

8 1 000 000 Ft

8 500 000 Ft

9 0 Ft

76 059 000  Ft

5 000 000 Ft

94 920 960  Ft

0 Ft

239 994 960 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

23 999 496 Ft 215 995 464 Ft 239 994 960 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 999 496 Ft 215 995 464 Ft 239 994 960 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)           

Oktatók
várható
utazási és
szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek,
különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési
projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a
képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Közreműködői költségek

164 381 Ft

4 051 764 Ft

412 182 Ft

4 628 327 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2 538 988 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

254 557 Ft 0 Ft 0 Ft

638 295 Ft 0 Ft 0 Ft

6 274 463 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 167 315 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

15 20 33.3  %

4 7 75.0  %

9 11 22.2  %

0 0 0.0  %

250000 300000 20.0  %

0 1 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

88 100 13.6  %

43 50 16.3  %

39 40 2.6  %

23 25 8.7  %

16 20 25.0  %

0 0 0.0  %

31 35 12.9  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U10 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

2 1 -50.0  %

4 2 -50.0  %

0 3 0.0  %

0 0 0.0  %

2 1 -50.0  %

50 100 100.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U10 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Alulírott Őze István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

 

1.   kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.   tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3.   kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy
arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.   kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.   kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6.   kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7.  a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a.   a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2
éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási
jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között

szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási
intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a
főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

8.   hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9.  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  MÁK  által  működtetett  monitoring  rendszerben  nyilvántartott  igénylői  adataimhoz  a  jogszabályban  meghatározott
jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

10.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  15.  §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11.  tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelem adatai  nyilvánosságra  hozhatók,  (név,  támogatás  típusa,  célja,  valamint  a  támogatás  összege a  NEFMI,  a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

13.  kötelezettséget  vállalok arra,  hogy a  jelen  kérelemben közölt  bármilyen adatban,  tényben illetve  a  támogatást  befolyásoló  körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

14.  amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a)   a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b)   az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem,
ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c)    a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául  szolgáló beruházás  révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant  iskolai  és  diáksport  események,  szabadidősport  események  és  más,  közösségi  célú  (különösen:  kulturális,  turisztikai)  események
lebonyolítása céljából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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d)   bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e)    a jelenértékén legalább 5 millió  forint értékű tárgyi  eszköz felújítás  esetén a  támogatásból  megvalósuló felújítást legalább 5  évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f)         jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

15.    vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16.    tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.    hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek
ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás
esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Nyilatkozatok

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését
követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci
áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei
és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 40 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 12 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

9 017 557 Ft 8 763 000 Ft 17 780 557 Ft

22 611 295 Ft 9 417 000 Ft 32 028 295 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

222 269 927 Ft 23 999 496 Ft 246 269 423 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 167 315 Ft 0 Ft 7 167 315 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

253 898 779 Ft 42 179 496 Ft 296 078 275 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

9 017 557 Ft 8 763 000 Ft 17 780 557 Ft

22 611 295 Ft 9 417 000 Ft 32 028 295 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

222 269 927 Ft 23 999 496 Ft 246 269 423 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 167 315 Ft 0 Ft 7 167 315 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

253 898 779 Ft 42 179 496 Ft 296 078 275 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0008/2012

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és
rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

 

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...
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